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A fotográfia elméletei?

Tudom, hogy nem azért küldted át a könyved pdf-ét, hogy véleményezzem, megjegyzéseket 

tegyek. Inkább azért, hogy okuljak belőle (amit meg is tettem), meg, hogy terjesszem. De 

sajnos soha nem tudtam alakiasan viselkedni, ezért kompetencia nélkül is leírom: mit 

gondolok róla.

Engem a könyv utolsó fejezete érdekel leginkább. Persze a többit is végig olvastam, nagyon 

sok ponton éreztem azt, hogy lenne észrevételem, de nem akarok most erről túl hosszan írni.

Kinek szól ez a könyv? Az elején kapunk egy vázlatos fotótörténetet, erre a szakembereknek 

nincs nagyon szükségük, mert akár a magyarul megjelent szakirodalomból is (bővebben) meg 

lehet ismerni a leírtakat. Talán a „Piktorialista fotó” fejezet tartalmaz olyan információt 

amivel még nem találkoztam. Furcsa, hogy a fotótörténet lezárul benne Mapplethorpe és 

Sherman munkásságával, ez is már nagyon elnagyoltan szerepel. Ez azért különösen érdekes, 

mert a könyv további részeiben nagy szerepet kap a kortárs fotográfiai gondolkodás taglalása, 

mi több a jövőre vonatkozólag is kapunk itt eligazítást. 

A „Fotóelméleti alapmunkák” fejezet nagyon informatív. El vannak ugyan rejtve benne 

azoknak a prekoncepcionális állításoknak az alappillérei, melyeknek a könyv további 

részében szerepe lesz. De ezt csak az veszi észre, aki jobban ismeri a te nézőpontodat. Aki 

tanulni vágyó diákként olvassa a könyvet, az szerintem nem nagyon értheti a fejezetek 

összefüggéseit. [Erre való a Bevezetés.]

Ehhez a részhez csak a két legfontosabb észrevételemet írom le most:

Sontag-nak rendesen neki mentél. [Nem!] Azért foglalkozom ezzel, mert nekem nagy 

kedvencem (azt is tudom, hogy manapság divat bírálni). Én azért szeretem, mert valami csoda

folytán (vagy azért mert sok jeles fotós volt a barátja) nagyon ismeri azt a folyamatot, 

ahogyan, pont az én általam leginkább kedvelt fotográfiai műfaj, és fotós figura működik, 

annak minden jó és rossz vonzatával együtt. Egyszerűen el sem hinném, ha nem tudnám, hogy

nem fotózott komolyabban. Szerintem a fotósok e miatt a karaktere miatt szeretik ma jobban, 

mint a szakírók. 



A másik talán érdekesebb: a Gombrich elméleteiről szóló részben sok szó esik a mozgás 

„megfagyasztásának” problémájáról. Itt nagyon informatív dolgok szerepelnek. De én 

fotósként másban látom ennek a problémakörnek a lényegét. Egy bennem homályosan 

felidézhető Bergman film részlete indította el a gondolatot:

A filmben van egy fotós, aki utcán ismerkedik emberekkel, és aki hajlik rá, felviszi a 

műtermébe, portré alanynak. Éppen fényképez egy idősebb urat, aki ilyeneket mond: a fotót ő 

azért szereti, mert a fotó az igazság művészete, a fotó maga a valóság. Erre a fotós a fiókból 

elővesz egy képet, odaadja modellnek, gyönyörű, fogpasztareklámszerű porréja egy nőnek. 

De gyönyörű, milyen önfeledt, lelkesedik a férfi. Ez a nő a feleségem, és egy migréngörcse 

közben készítettem a képet, mondja a fotós.

Tehát a fotón a formák viszonylag objektíven képeződnek le (fel lehet ismerni a nő 

arcformáját), a formák (dolgok) közti viszonyok ezzel szemben nagyon is bizonytalanul (a 

migréngörcs vizualitása, mint valóságos mozgásfolyamat). Lehet olyan fotókat készíteni a 

mozgásban lévő valóságról melyek jól jellemzik az egész folyamatot (ezt csinálják a 

riporterek nap, mint nap). De lehet olyan képeket is fotózni, melyek teljesen ellentmondanak 

jelentésben, az eredeti folyamat valóságának. Amúgy nem is biztos, hogy a legjellemzőbb kép

mindig elkészíthető fotóban, lehet, hogy a mozgás karakterét jobban visszaadja egy 

szintetizált helyzet. Ezért nem érezték a nézők valóságosnak a vágtató ló valóságos 

képkockáit. De már Mürón is érzékelte ezt a problémát, több szobránál is megfigyelhető a 

mozgásfázisok szintetizálása. 

A továbbiakban inkább arról, amit a leginkább eltérő módon látunk (utolsó fejezet):

Az én értelmezésemben te fotóelméleti koncepciód alappillérei ezek: 

1. A fotóművészeti szándékkal készült kép, az fotóművészet, a többi alkalmazott fotó, 

illetve emlékkép.

2. A fotóművészeti területen nem tekinthetünk el a kép anyagától, az anyagformálás 

módjától.

3. A digitális fotó már nem fotográfia.

 

Ha a digitális fotót behelyettesítjük az ezüstszemcsével (az ezüstbromid szárazlemez 

használatával), akkor kísérteties párhuzamot fedezhetünk fel a 19. század végének 

piktorialista alapelveivel.  ???!!!



De nézzük sorban:

1. Te magad hozol fotótörténeti példákat arra, hogy a fotográfiai területek valójában nem 

különülnek el élesen egymástól (Muybridge, Sander, Full Moon album), és a sort a 

végtelenségig lehetne folytatni. Miért van az a jelenség, hogy egyes fotósok nem kívánják a 

művész titulust, inkább fotográfusként határozzák meg magukat. Holott valójában művészeti 

tevékenységet folytatnak, és mások is e ként gondolnak rájuk. Nem hiszem, hogy ez 

szerénységből fakadna. Erre egy magyarázat lehetséges: úgy látják, hogy a művész státus, az 

nem szándék, hanem a produktum minőségének kérdése, ami inkább hosszabb távon dől majd

el. Egy másik érv még fontosabb: a fotográfiai szcéna folyamatosan bővül, és szűkül is 

egyben. Sokkal flexibilisebb jelenség ez (mi hova tartozik) annál, hogy egy egyszerű ábrán 

szemléltetni lehetne. Te magad is utalsz rá: a fényképek státusza platform függő, ez nagyon 

igaz.

A harmadik, amire ez ügyben érdemes odafigyelni, inkább csak tükre a folyamatnak: a 

fotográfiai felsőoktatás jellemző struktúrája. Azt láthatjuk, egyre kevesebb helyen tanítanak 

kifejezetten fotográfiát (egyre kevesebb ilyen szak van), és ez nem arról szól, hogy egyes 

hallgatók ne foglalkozhatnának, illetve foglalkoznak kifejezetten, vagy kizárólag fotográfiával

(fotóművészettel), inkább azt jelenti, hogy az egyes területek között komoly átjárás van: 

legyen az alkalmazott és autonóm, kifejezetten szakmai, illetve mediális átjárhatóság alapján 

működő törekvések. És ezek a szándékok mind életképesek lehetnek. 

A Momén pl. az európai gyakorlathoz képest sokkal hagyományosabb felfogás működik 

jelenleg: „fotószaknak” nevezzük magunkat, ugyanakkor mindig vannak olyan hallgatók, nem

is kis számban, akik elkezdenek kilógni a hagyományos kategóriából (főleg média irányban), 

tehát időnként az igények „beelőznek” minket, próbálunk ehhez alkalmazkodni.

Szerintem a te általad a képzőn elképzelt oktatási verzió, ma kifejezetten extrémnek 

nevezhető lenne, ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna létjogosultsága. De a helyzet így

néz ki (az Erasmus programok miatt is nagy rálátásunk van a külföldi iskolák működésére). 

2. A „képzőművészet” szó hagyományosan anyagformálást jelöl, erre jött a fotó a maga gépi 

képalkotásával, ez helyből a képfelület anyagtalanodásával járt, [nem!] ami persze inkább azt 

jelenti, hogy a felület jelentősége csökkent a képalkotásban (a különbség jól látszik a 

festményreprók esetében), és ez a folyamat máig tart. Ez a fősodor, ehhez képest mindig 



voltak, és vannak ellenválaszok, vissza lehet térni a fotóban is az anyagformálás régebbi 

normáihoz, de ez ma a képvilág igen kis részében mutatkozik meg. Ma a világon  2 perc alatt 

annyi fotó (nem fénykép –megtanultam tőled!) készül, mint a 19. században összesen. De 

hangsúlyosan a képfelülettel, illetve a kép anyagával igen kevés fotókészítő foglalkozik. Ezek

vagy komoly és érvényes jelzőtáblákat állítanak a múló időben (pl. Kerekes), vagy egyszerű 

galéria művészek (ezeket vég nélkül lehetne sorolni). Nekik és a galériáknak áll érdekükben, 

hogy elhitessék, hogy a fotó, mint tárgy ugyanolyan értékes, mint egy festmény, ennek 

érdekében nem sajnálnak semmilyen fáradságot és hazugságot. A bolt mégis nehezen megy. 

A világsztárok esetében más a helyzet, ezek képiért majdnem tolong a fizetőképes népség, itt 

viszont mindegy miből van a kép (pl. Gursky). Nem a tárgyért fizetnek pénzt, hanem a 

mítoszból való részesedésért, és nem mellesleg a világraszóló feltűnésért. 2 milliárd forintnyi 

összeg egy üveggel fedett, keretezett fotóprintért – na, ne!

Lehet, hogy neked ez fura, de miért gondolod, hogy minden művész műtárgyakat akar 

létrehozni? Aki szépen énekel, az sem hoz létre semmilyen műtárgyat. [dehogynem: előadás, 

performansz – nem tárgy ugyan, de mű.] Számomra például az alkotás lelki gyakorlat, a 

világlátásom fejlődésének útja. Pszichológiai segítség ahhoz, hogy élni tudjak. Kell a gép a 

személyiségem és a valóság közé. Mit gondolsz miért nem hívatott elő Winogrand, meg V. 

Mayer több ezer elexponált filmet? 

Ma, ha valaki akarja, megmutathatja másoknak a képeit a nélkül is, hogy hagyományos 

műtárgyakat hozzon létre. Azzal a technológiával kinyomtatja a saját tervezésű könyvét, 

amivel a szórólapokat nyomtatják, aztán könyvet köttet belőle. A kizárólag monitoron 

szemlélt képekről nem is beszélve. És az alkotás folyamata, a fejlődés útja így is 

megvalósulhat. 

Ezek ellenére megfigyelhető a mai digitális print felületi finomításának szándéka is. Jól 

tudjuk, hogy rengeteg printpapír, sőt egyéb hordozók közül választhatunk. Sőt vásárolhatunk 

magunknak otthonra printert is (ismerek olyat, aki egy méter öt centis Canont vett), innentől 

kísérletezhet a kedvére, és nagyon szép és egyedi eredményeket lehet elérni ma már, ráadásul 

ez rohamosan fejlődő ágazat. Ebből persze soha nem lesz analóg technika (archaikus pláne 

nem), igencsak látványos eredmények annál inkább. Ezért azzal mélységesen nem értek 

egyet, hogy a digitális képet mindig a „gyár” készíti.

Más esetekben 0 jelentősége van annak, hogy miből van a digitális kép, és ez a szemlélet is 

eredményezhet művészeti produktumot. Pl. Erdei Krisztától egyik megnyitóján 

megkérdeztem, milyen papírra készültek a printek? Totál értetlenül nézet rám, ezt mondta: hát



nem tudom, amit ott adtak! Pedig ő nagyon is elhivatott (és kiváló) művész, csak őt ez nem 

érdekli.

Még egy: Pozsonyban láttam először ilyet, aztán később gyakran. Egy Martin Parr kiállításról 

van szó („Gazdagok”) a képfile-okat elküldték Londonból, Pozsonyban kiprintelték, 

mágnessel erősítették a meztelen kópiákat a paravánokhoz, a kiállítás végén 

megsemmisítették ezeket. Szállítási költség, biztosítás, megspórolva. A Paris Photo-n meg 

hasoló printeket láttam tőle, persze kasírozva keretezve, üveg alatt, kb 2,5 millióért. 

Nagyjából így állunk ezzel.

3. Ez számomra a legérdekesebb kérdés. Ugyanakkor szerintem a könyvednek ez a 

legsoványabb, és legkevésbé meggyőző fejezete. Mitchell a hivatkozási alapod, de olyan 

mélységesen egyetértesz vele, mint a korábbiakban szinte senkivel, pedig azoknál a részeknél 

épp ez volt az izgalmas. Korrekt próbálsz lenni, odaraksz ellenvéleményeket is, de itt már 

elfogynak az érveid, és talán a türelmed is („imígyen ír” [korrektül: imígyen szóla – parafrázis

Nitzschére, merthogy a mű címe… Ezt nem vetted észre?], „odabiggyesztette”, stb). Ezt 

értékelvén nem kell külön pszichológiai ismeret az olvasó részéről, hogy következtetést 

vonjon le ebből az attitűdből (bocs). Főleg, hogy a könyved korábbi fejezeteinél ez a stílus 

nem volt jellemző. Az viszont egyenesen nem korrekt, hogy a legnevesebb Mitchell 

ellenlábast: Fontcubertát, meg sem említed. [Nem tudtam, hogy F. Mitchell ellenlábasa volna.

A Marien-könyv vonatkozó idézeteiből az derül ki, hogy épp ellenkezőleg – és nem mellesleg

a te nézeteiddel szögesen ellentétes nézeteket vall. Szóval?]

Emlékszel a beszélgetésünk alkalmával milyen érveket hoztam fel, azt alátámasztani, hogy 

miért nincs olyan nagy különbség az analóg és a digitális kép között? A te ellenvéleményt 

megfogalmazó idézeteidben ezek a szempontok szinte kivétel nélkül szerepelnek. Pedig én 

ezeket a szerzőket nem is ismerem. A Mitchell- t persze igen (meg Fontcubertát is).

Azért vázlatosan összefoglalom én, hogyan látom ezt a kérdéskört:

Az, hogy a kép indexikus jellege megszűnne (vagy végzetesen eljelentéktelenedne) a digitális 

kép esetében, azért nem igaz mert ez alkalmazás kérdése. Lehet persze korlátlanul eltérni a 

valóságos látványtól, [a lényeget nem érted: a befogadói oldalon szűnt meg!] ehhez most már 

minden lehetőség adott. De ebből miért következik az, hogy ezt a adottságot minden digitális 

képalkotó a végletekig, mindig kihasználja. Fontcubertának van igaza: a szándéka szerint kell 

megítélni a törekvéseket. Ráadásul ezt nem kell mindig külön kódolni, hiszen aki ismeri a 

képvilágot, magától is rájön (automatikusan kinyílik erre a megfelelő fiók a fejében), hogyan 

kell értelmezni az adott képfajtát. Én nem emlékszem olyanra, hogy szakmai körökben ez 



bárkinek is problémát jelentett volna. Inkább izgalmas játék ez a képnézés során, de a 

hozzáértő azonnal eligazodik benne (ha esetleg mégsem az is lehet izgalmas, pl. a műfaji 

határterületek esetében). Abban viszont van igazság, hogy a képekhez nem értő képnéző 

eltévedhet ezekben a dolgokban. De majd fokozatosan megtanulja (már most is többet tud 

róla, mint 10 évvel ezelőtt) A világ már csak így működik, hogy először a hozzáértők fogják 

fel a dolgokat. 

De ha valaki műszaki megközelítést akar, ez is megtehető, ott van a „változtathatatlan” raw 

kép, kérje el a kétkedő, mint annak idején a negatívot! Bizonyos fotópályázatokon ezt meg is 

teszik, szerintem ez hülyeség (mármint elkérni), de végül is megtehető. Vannak olyan 

szakemberek persze, akik ezeket a file-okat is módosítani tudják, de én például gyakorlott 

fotósként, nem tudom megcsinálni, és nem is érdekel ez a téma. Amúgy meg dolgoznak rajta, 

hogyan lehet tényleg megváltoztathatatlanná tenni: pl. szétesik ha hozzányúlnak stb. 

Szerintem a művészeket ez a dolog nem fogja  érdekelni. De más területeken ezzel esetleg 

részlegesen vissza lehet hozni a fotó bizonyító erejét (tudomány, bűnüldözés, jogászkodás, 

stb). A művészetben ez azért nem lesz fontos már soha, mert a történések melléktermékeként 

kiderült az is, hogy valójában soha nem is volt fontos, csak a fontosságának képzete alakult 

ki. Ezt ki is használták a megtévesztésre, amit ma már korlátozottabban lehet megtenni, a 

képnéző informáltsága miatt, hol van itt a probléma? 

Ezen a ponton én is idéznék Flusser-től (41. oldal lap alsó harmadán kezdődik)

„A fénykép egyelőre még szórólap, bár az elektronikus média már éppen készül bekebelezni. 

De amíg még archaikusan tapad a papírhoz, addig archaikusan lehet terjeszteni is, azaz 

filmvetítőktől vagy TV-képernyőktől függetlenül. A fotónak ez a dologi felülethez való 

archaikus lekötöttsége emlékeztet a régi barlangrajzok, vagy etruszk sírok freskói- falhoz 

kötöttségéhez. De a fotónak ez az „objektivitása” megtévesztő. Ha a régi képeket terjeszteni 

akarjuk, akkor át kell ruháznunk őket az egyiktulajdonosról a másikra, a barlangokat vagy 

sírokat el kell adni vagy el kell foglalni, mert ezek egyedülállóak, tárgyként értékesek „eredeti

példányok” A fotókat ezzel szemben reprodukciókban lehet terjeszteni. A fényképezőgép 

prototípust (negatívot) hoz létre, amelyről tetszés szerinti számú sztereotípus (másolat) 

készíthető és terjeszthető- ezáltal az „eredeti” fogalmának a fotográfiára vonatkoztatva már 

alig van értelme. A fénykép mint tárgy, mint dolog szinte értéktelen, csak egy szórólap.

Mindaddig, amíg a fotó még nem elektromágneses, az első marad az összes posztindusztriális 

tárgy közül. Bár még tapadnak hozzá a dologiság maradványai, értéke nem a dologban van 



hanem a felületén lévő információban. Éppenséggel ez jellemzi a posztindusztrialitást: nem 

a dolog értékes: nem a dolog értékes, hanem az információ.” 

Igaz, hogy Flusser különbséget tesz az analóg és digitális kép között (hiszen különbözik is), 

de számára ez csak annyiban áll, hogy a digitális képet, adekvátabb képnek gondolja a 

posztindusztriális korral (megvalósultabb szintet képviseli), de szerinte már az analóg fotó is 

bőven elindult a kép anyagtalanodásának útján. Flusser itt nem lát lényegi különbséget az 

analóg és a digitális kép között.  [Khm: hogyan olvasol te, Miki?]

Ha jól tudom: kb. 25 évvel ezelőtt találkoztál a Kerekes Gábor által képviselt képfelfogással. 

Nagy művész volt, és ő a saját művészetében megengedhette magának, hogy az archaikus 

felfogást favorizálja. Miért ne ment volna szembe alkotóként azokkal a folyamatokkal, 

melyek számára már idegenek voltak, és nem hitt bennük? Miért ne dolgozott volna a saját 

meggyőződése szerint, ez a művészetében egyértelműen visszaigazolódott. De ti [ki az a „ti”, 

Miki? Én mindig a magam nevében beszélek!] azt is elhittétek neki, hogy a jövőbe lát, de 

minden volt, csak jövőbe látó nem. [Szerinted.] Az, hogy ebből a szélsőséges felfogásból 

megpróbálod kikerekíteni a fotográfia jövőjét, az már problematikus lehet. [Nekem nem az. 

Lehet, hogy neked az, de ez már más kérdés.] Pedig a könyvedben nagyon sok új 

összefüggésbe helyezett értékes dolog szerepel.  Én őszintén tisztelem és nagyra tartom azt a 

rengeteg munkát, agyalást, amit belefektettél – ebben egyedülálló vagy a magyar 

fotókultúrában. Tudom, hogy te annak ellenére, hogy fogyatkoznak az érveid, [???] komolyan

képviseled a nézetedet. De hol van ennek a vége?  Mitchell legalább úttörőként képviselt egy 

új gondolatot, amiről valóban kellett akkor beszélni, nem csinált mást, mint felhívta valami 

aktuálisra a figyelmet. Ő még nem láthatta a digitális és az analóg kép valódi jövőjét, de most,

negyedszázaddal később már azért több látszik ebből. 

Értem, hogy a digitális technikával teljesen másfajta képet kellene készíteni, mint, amit az 

analóg korszakokból ismerünk. De ez a paradigmaváltás igencsak késik, legalábbis a 

fényképészet területén. Ugyanakkor az nem igaz már ma sem, hogy a gondolkodó digitális 

technikát használó fényképészek ugyanolyan képeket készítenének, mint az analóg korszak 

fotói.  Én is sokat kísérleteztem azzal, hogy miben kell másképp gondolkozni. Persze ez nem 

paradigmaváltás egyelőre. Az is lehet, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra fog 

bekövetkezni, pl. „egy valaki kitalálja”. Lehet, hogy apró változásokból folyamatosan, 

viszonylag hosszú idő alatt fog karakterizálódni az új látásmód. De azzal alapvetően 

egyetértek, hogy digitális technikával nem lehet ugyanazokban a sémákban gondolkodni, mint



régen. Mellesleg hol vannak az analóg fotó korszakos újításai? Mert ennek is másnak kell 

lennie az új korszakban. Ezt én ugyanúgy nem látom (sőt).

Nem hinném, hogy a digitális képalkotás kizárólagos terepe a computer grafika lenne. Egy 

digitális géppel készített Martin Parr fotóra értelmetlen rámondani, hogy computer grafika, 

egyszerűen azért, mert totál fotónak néz ki, és dokumentarista fotográfusi szándékokat testesít

meg. A képkészítési szándék, felülírja a digitális manipuláció lehetőségét (nem szükséges 

hozzá), mert e nélkül lehet legjobban megcsinálni ezeket a képeket. 

Miért használ ma már a legtöbb fotós digitális technikát: a visszanézhetőség nagyon sokat 

segít, jó a nagy felbontás, és a kamerák könnyebb használata (állítható érzékenység, nincs 

filmbefűzés, stb). A monitoron precízebben és kényelmesebben lehet beállítani a képeket, 

pontosan olyanra, ami az elképzelés volt. Színes képek esetében is maga hangolja a képet 

(kevés fotósnak volt otthon C41 laborja). Könnyű eltüntetni a használhatatlan képeket. És az 

olcsósága sem elhanyagolható. Ha elhasznál valaki egy profi digit gépet (300 ezer expó), ha 

ezt filmre fordítjuk, kijön, hogy ingyen adták a gépet. Sokféle hordozó papír választható a 

printeléshez, ami garantáltan olyan, akárhány kópia esetében is. Sőt bizonyos mai 

projektekhez a digitális képstruktúra és színvilág is jobban megfelelhet. Én a pixeles, és zajos 

kép esztétikáját is el tudom gondolni. Ez így elég? A képmanipulálás lehetőségét ez esetben 

nem vettem a szempontok közé, hiszen alapvetően a dokumentarista szemléletről beszélek. 

Azért nem tagadjuk: az apró hibák könnyű kijavíthatósága is jól jön. Az, hogy valaki 

dokumentarista fotósként mennyire nyúl bele a képbe, az felfogás kérdése, de az indexitás 

fenntartás itt fontos szempont lehet. Ha egy alkotó ezen a téren elkalibrálja magát, az 

garantáltan ártani fog a munkája minőségének, különösen hosszú távon szemlélve. Aki meg 

nem dokumentarista fotós, tehát jellemzően ikonikus képekben gondolkodik, az meg addig 

megy el ezen az úton, amíg jónak látja. 

Az, hogy a digitális kép „ridegebb”, hát ez már lehet, de talán ezért illik jobban a korhoz. 

Ilyen nüanszok a régi technikák között is voltak, ez az elvi vita szempontjából teljesen 

jelentéktelen. Hogy lenne ugyanolyan, ne is legyen ugyanolyan, mint az analóg, hiszen 

tejesen más anyaga van, ha anyagból van egyáltalán a kép. 

Hogy mit nevezhetünk fotónak, már az analóg képek világában is rendkívül problematikus 

volt. Az analóg fotográfiai gyakorlatban is vannak olyan megoldások, ahol a kép indexitása  

kérdéses: maratások, multiexpós képek, az emulzió fizikai behatásokra történő 

megváltoztatása. Bizonyos képrészek szétexponálása. A retusált képekről nem is beszélve. A 

tónusrend szélsőséges megváltoztatása, bemozdulások alkalmazása, ahol a képrészek 



beazonosíthatósága is kérdésessé válik, a szándékos torzítások (Pl Kertész: Disztorzion), A 

hosszú expozíciós kiürítéses technika, stb. Az az archaikus technikák használatára meg 

különösen igaz, hogy a használói nem sokat törődnek az indexitással, a képrészek sokszor 

felismerhetetlenül átíródnak, és ezek a képkészítők gyakran pont ezt szeretik benne. Szóval 

aki a digitális fotó elveszített indexitására hivatkozik az gondoljon ezekre az eljárásokra is. 

Minek alapján nevezhetjük ezeket a megoldásokat fotósnak, ha a manipulálatlan digitális 

fotótechnika helyből computer grafika? 

Lehetne azzal érvelni, hogy a digitális fotókép módosításai észrevétlenek lehetnek, a fenti 

példák pedig nyilvánvaló módosítások. Ha ragaszkodunk ehhez, az szerintem nem a lényeg 

felé visz minket. Ez ugyanis szőrszálhasogatás. Mert egyrészt a digitális technika módosításai 

is lehetnek nyilvánvalóak másrészt meg, az analóg esetében is lehet olyan ügyesen csinálni, 

hogy észrevétlen marad. 

Mivel nem ismerek olyan általánosan elfogadott meghatározást, ami a fotó mibenlétét 

definiálná, [én a könyvemben adok egy definíciót, és részletesen le is írom, hogy mit 

jelentenek. Elkerülte a figyelmedet?] csak házi használatra (a kaland kedvéért, a vitatott 

témánk függvényében) megpróbálkozom vele:

Minden olyan kép fotó, ami fényvetítés által jött létre, és rögzített állóképként megőrzött

kép.

Ezzel csak egy gond van: ha kizárólagosan értelmezzük, akkor szinte az egész fotótörténet 

kimarad belőle (analóg és digitális egyaránt). Pl minden olyan kép, amin bármilyen kicsi 

utólagos változtatás történt, mondjuk a kontrasztja módosítva lett. De a képrészek esetében is 

ellentmondáshoz vezet. Pl. minden olyan portrékép a grafika kategóriájába utalódik, ahol 

eltüntették a legapróbb ráncokat.

Muszáj tehát engedményt tennünk, és a meghatározáson tágítani kell: 

 

Minden olyan kép fotó, ami alapvetően fényvetítés által jött létre, és rögzített 

állóképként megőrzött kép.



Ez a megoldás sajnos belevisz a történetbe egy szubjektív elemet, de nincs más megoldás. 

Ezért van az, hogy már az analóg korszakban is rendkívül problémás volt ez a meghatározás, 

muszáj ezt elfogadni.

A definíció indoklása:

 A vetítéstől van ugyanis a képeknek fotóhatásuk, a lyukkamera képtől, a fotogramon 

keresztül, a lencsék által vetített, valamint a szkennelt képekig. Ha bármilyen utólagos 

manipuláció a vetítést felülírja, és ez a hatás eltűnik, akkor nincs többé értelme a képet 

fotónak nevezni, akkor grafikává válik. Nincs különbség a tekintetben, hogy ez a manipuláció

analóg, vagy digitális. Ha a kép fotónak néz ki, de nem történt optikai vetítés, legyen az 

hiperrealista festmény, vagy számítógép által generált kép (computer grafika), nincsen 

értelme azt fotónak nevezni. 

A vetített képet rögzíteni kell valamilyen felületen, vagy tárolni és megjeleníteni ahhoz, hogy 

fotót kapjunk. Ennek a rögzülésnek, tárolásnak és megjelenítésnek a technológiája mellékes, 

csak az a lényeg, hogy kielégítő képet kapjunk. 

Ha alapból a computer grafika kategóriájába soroljuk a digitális fotóképet, akkor azt a 

következetlenséget kell megindokolnunk, hogy miért fosztjuk meg azt annak 

legfontosabb paraméterétől, a vetítéstől.

Tehát erre a kérdésre kellene válaszolnod! 

Én nem gondolnám, hogy egy digitális dokumentarista (vagy más manipulálatlan kategóriák) 

kép esetében bármi felülírná a vetítésből következő fotóhatást. Ezért én ezt feltétlenül és 

konzekvensen fotónak nevezném a jövőben is.

Végül: az optikai alapból (fotográfiai leképezés) kiinduló computer grafika az totál 

értelmetlen giccs. A computer grafika lehetőségei a számítógépes programok által generált 

képekben vannak (pl. Thomas Ruff). Ez egyébként lehet olyan is, ami fotónak néz ki, de lehet

teljesen absztrakt is, ez a computer grafika, nem az, amit te a könyvedben annak nevezel.

Ui.: Lehet azt mondani rám, hogy nem vagyok elég olvasott (ami amúgy nem igaz, mert 

rengeteget olvasok). Az viszont igaz, hogy nem tudok szakirodalmat tanulmányozni angolul 

(ez a legnagyobb fájdalmam), de nem gondolnám, hogy csak ezen múlik a folyamatok helyes 

megítélése: először is, már sok minden olvasható magyarul. De nem csak a szakkönyvek és a 



könyvek informatívak. Az, hogy valaki része egy szellemi közösségnek, és nap mint nap 

ezekkel a kérdésekkel van dolga, az is valami. Ráadásul tapasztalja, hogy a nálánál jóval 

fiatalabbaknak mi jár a fejében. Az, hogy valaki alkotó fényképészként dolgozik a 

médiummal, gondolkozik a felmerülő problémákon, talán ez is jelent valamit. Meg aztán látja 

az ember maga körül a folyamatokat, odafigyel ezekre, gondolkodik rajtuk, ez is fontos.

De várom azt az általad leginkább ajánlott angol nyelvű szakirodalmat (esküszöm: 

megszerzem, lefordíttatom magamnak), ami leginkább képviseli a te felfogásodat. Mert 

gondolom a könyvedben azért magyarul is szerepelnek a lényegesebb dolgok, miért ne tetted 

volna oda a legmeggyőzőbbeket a mondandód alátámasztására? Elhiheted: felfogtam a 

könyved szövegét, komolyan érdekelne, mi van még?

Ha megvannak a könyv megjelenését követő észrevételek, méltatások, kritikák, szívesen 

elolvasnám azokat is.
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